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VOORBEREIDING

Lied: Paaslied in coronatijd, Gert Landman op de melodie van LB 657

1 Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

2 Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

3 Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf; 
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan, 
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

4 In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

5 Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Muziek

Stilte
De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en aangestoken.

Gesproken tekst:
Licht ontloken aan het donker, licht gebroken uit een steen,
licht waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen.
Licht, verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met morgenrood.

Lied: LB 216 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
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2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Welkom en mededelingen, uitleg bloemschikwerk

Bemoediging en groet
Onze hulp is de Naam van de Heer.
Hij is het die leven geeft en leven doet, 
nu en in alle eeuwigheid.
Zijn genade en vrede is met ons allen. Amen.

Inleiding

Kyriegebed

Glorialied: LB 624: 1

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Gebed

SCHRIFT

Evangelielezing: Johannes 20: 1-10
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar
Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling
gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen,
maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij
zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken
lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het
graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet be-
grepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.
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Lied: LB 608: 1 en 3
1 De steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

3 De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Evangelielezing: Johannes 20: 11-18
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee
engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het
lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer
weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag
ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u
hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)
‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en
zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die
ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer
gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 

Lied: Een nieuw begin

Mijn gedachten ontelbaar groot
kreeg geen antwoord op al mijn vragen,
maar de Heer zag al mijn verdriet:
God vergeet en verlaat je niet.

Aan Uw voeten Heer wil ik zijn
en mijn leven zal weer gaan bloeien,
dank U God dat U mij herkent:
dat U altijd weer bij mij bent.
 
Ik mag vrij zijn als een arend, zwevend op de wind.
Met mijn oog op U gericht.
Vol verlangen naar de hemel, zeker dat ik dat ooit vind.
 
Elke dag opnieuw een begin
vol vertrouwen vol van Uw liefde,
zonder tranen en zonder pijn:
vol van blijdschap Uw kind te zijn.
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Laat mij bij U schuilen, in Uw armen Heer.
Door Uw wijsheid, door Uw kracht
bracht U vreugde in mijn hart.
Voel mij vrij, vol vertrouwen in ’t geloof.
Dat ik samen met U mag gaan,
weer opnieuw in ’t leven staan.
 
Elke dag opnieuw een nieuw begin.

Overdenking

Muziek

Lied: Lied van nieuw begin, Huub Oosterhuis

Leliën draagt de woestijn
rozen dragen de rotsen,
lente staat op je drempel.
leven begint opnieuw...

Bevende harten, vat moed,
strek je, slapende handen;
dove oren, ga open,
wankelmoedigen, hoort.

Kromme, jij wordt recht.
Woeste, jij wordt een akker.
Wat geen woorden vermogen,
aarde, vrede voor jou.

Oude mensen, vrees niet – 
jong mens, wat zal het worden?
Zomertuinen aan zee.
Liefde, lichaam van zon.

TOEWIJDING

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader)

Slotlied: LB 634

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, U zij alle eer.

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, U zij alle eer.

Wegzending en zegen

Muziek
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